
 

Liniewo, dnia 01-07-2020r. 

KOMUNIKAT 
 

Moja Woda 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o  dofinansowanie dla zadań wpisujących 
się w program priorytetowy „Moja Woda”, realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz 
wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Program realizowany będzie w latach 2020-2024. 

Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków. 

Dla kogo? 

Beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami  nieruchomości, na której znajduje się budynek 
mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych 
nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z programu „Moja Woda”. 

UWAGA: definicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego została określona w treści programu oraz Regulaminu naboru wniosków, które są 
dostępne do pobrania na dole strony. 

Jakie wsparcie? 

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5 000 zł na jedno 
przedsięwzięcie. 

 



Co obejmuje dofinansowanie? 

Dofinansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych 
na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak: 

    przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, 
szczelnego lub infiltracyjnego, 

    instalacja rozsączająca, 

    zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny: 

    zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności, 

    zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3  wymagane jest aby 
w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.), 

    zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności, 

    elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody. 

Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, Beneficjent powinien posiadać właściwe decyzje administracyjne, jeżeli przepisy 
prawa nakładają konieczność uzyskania takich decyzji, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku 
polskim. 

Kiedy ponosić wydatki? 

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. 

             Z poważaniem  

             Mirosław Warczak 
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